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Tájékoztató a
MUNKATÁRSAK:

Könyvtárvezető

„Dr. Kállay Rudolf”
Orvostudományi Szakkönyvtár és
Közművelődési Gyűjtemény
használatáról

Elérhetőség a nap 24 órájában
Bede Józsefné, Gyöngyvér
Honlapunkon: www.szszbmk/konyvtar

bede.jozsefne@szszbmk.hu

Sz-Sz-B megyei „Szakkönyvtári Tudástár”
portálon: www.olvass-sokat.hu

Orvosi Szakkönyvtárosok:

valamint facebook-on

Balogh Zsoltné, Mária

https://www.facebook.com/kallayorvosikonyvtar

balogh.zsoltne@szszbmk.hu

Tukacs Ilona
tukacs.ilona@szszbmk.hu

Telephelyek:
Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Orvostudományi Szakkönyvtárai
 4400 Nyíregyháza Szent István u. 68.
Nyilvános szakkönyvtár
 4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.
 4700 Mátészalka Kórház u. 2-4.
 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u.1.
 4800 Vásárosnamény, Ady Endre u. 5

Valachné Bártfai Andrea
valachne.bartfai.andrea@szszbmk.hu

Adminisztrátor
Tamás János Gergő

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei kórházak és
Egyetemi Oktatókórház.
Dr. Kállay Rudolf Orvostudományi Szakkönyvtár és
Közművelődési Gyűjtemény
4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. Pf. 159.
Tel.: (42) 599-700, 599-800 /1392
Fax: (42) 461-174
ertesites@josa.hu
konyvtarkozi@josa.hu
medlib@szszbmk.hu

Könyvtárunk nyilvános szakkönyvtár, közművelődési
könyvtári különgyűjteménnyel.
Alapítási éve: 1918.

SZOLGÁLTATÁSOK:
A könyvtár a T – jelű szolgáltatásokat távszolgáltatás
formájában is bonyolítja.

Használók:
 Orvosok, egyéb diplomások
 Egészségügyi szakdolgozók
 Egyetemi, főiskolai, szakközépiskolai
hallgatók
 A település lakosai

A *-gal jelölt szolgáltatásokat a beiratkozott, nem
kórházi dolgozók térítés ellenében vehetik igénybe.
A térítési díjak megtekinthetők a könyvtárban.

A beiratkozás a kórházi dolgozóknak a kitűzőjük
bemutatásával ingyenes, egyébként beiratkozási díj
ellenében lehetséges!
ÁLLOMÁNY:
Orvosi és közművelődési gyűjtemény: 27.443
könyvtári egység
Gyűjtőkör:
Az orvostudomány, egészségügy és határterületeik
nyomtatott és elektronikus könyvei, folyóiratai
valamint egyéb dokumentumai.
Szépirodalom és ismeretterjesztő művek.
KATALÓGUSOK-ADATBÁZISOK:
Az orvosi könyvtár dokumentumállománya a
SZIKLA-21 Integrált Könyvtári rendszerben
elektronikusan feltárt
Saját adatbázisok:
 Kórházi dolgozók tudományos munkái
 Sz-Sz-B megye egészségügyére vonatkozó
cikkek
A könyvtár honlapjáról hozzáférhető számos szabad
elérésű adatbázis is.
Elérhetőségek:

www.szszbmk.hu/konyvtar
www.olvass-sokat.hu
https://www.facebook.com/kallayorvosikonyvtar

Helyben használat:
Kézikönyvek, folyóiratok, off line (CD, DVD)
elektronikus dokumentumok csak helyben használhatók.
Kölcsönzés:
Könyvek: max. 6 db. 4 hétre,
Hosszabbítás egy alkalommal további 4 hétre lehetséges,
amennyiben nem érkezett rá előjegyzés!
Késedelmes visszahozás esetén késedelmi díjat, a
dokumentumok elvesztése és rongálása esetén kártérítést
kell fizetni!
Könyvtárközi kölcsönzés:*T
A könyvtárunkban nem található dokumentumokat
kérésre más könyvtárakból beszerezzük.
A szolgáltatás kezdeményezhető személyesen vagy a
honlapunkon található kérőlapon keresztül.
Tartalomjegyzék másolás:*T
Egy kiválasztott folyóirat megjelenő új számainak
tartalomjegyzékeiről rendszeresen másolatot küldünk. A
tartalomjegyzékből kiválasztott cikkről kérésre
másolatot készítünk.
Referensz szolgálat: T
A személyesen, telefonon vagy a e-mailben kért,
gyorsan megválaszolható általános vagy egészségügyi
témájú kérdéseket 24 órán belül megválaszoljuk.

Irodalomkutatás:*T
Megrendelésre végzünk irodalomkutatást magyar és
külföldi szakirodalomból.
Témafigyelés:*T
Megrendelésre vállaljuk egy az olvasó által megadott
téma irodalmának figyelését hosszabb időszakon
keresztül.
Az irodalomkutatás és témafigyelés kezdeményezhető
személyesen, telefonon vagy e-mailben.
Reprográfia:*
Fénymásolat, szkennelt másolat készítés vagy
nyomtatás, tudományos munkákhoz.
Számítógép használat:
Internet használat: elektronikus ügyintézésre,
levelezésre, adatbázis használat, Wifi
Irodai alkalmazások: szövegszerkesztés,
táblázatkezelés, prezentációk készítése stb.
Közművelődési gyűjtemény használata:
A gyűjteményből szépirodalom és valamennyi
szakterület ismeretközlő irodalma kölcsönözhető és
helyben használható.
Könyvtár Pont:
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár által
kialakított kölcsönözhető, negyedévente frissülő szép
és tájékoztató irodalom, 12 féle heti, és havilap.
Ingyenes beiratkozási lehetőség az MZSK-ba annak,
aki az Orvosi Szakkönyvtárba beiratkozik.
Együttműködés DE ÁOK:
Debreceni Egyetem ÁOK oktatási anyagainak és
tudományos folyóiratainak elérése

